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RESUMO: Foram entrevistados 44 doentes com doença infla-
matória intestinal previamente submetidos a tratamento ci-
rúrgico. Quarenta e dois doentes acharam que a operação foi
benéfica e realizada em data oportuna em 54,5% dos doentes,
tardia em 38,6% e precoce em 6,8 %. A capacidade de trabalho
permaneceu inalterada apesar da doença em 61,4 % e prejudi-
cada em 20,4%. Oito doentes não trabalhavam por ocasião do
início da doença. Após a operação, 11,4% permaneceram
inalterados, 34,1 % consideraram-se melhorados quanto a ca-
pacidade laborativa2. Cinqüenta por cento dos doentes perma-
neceram desempregados, em virtude do diagnóstico. Quanto a
alteração no aproveitamento escolar, 13,6% consideraram que
a doença não interferiu, 15,9% consideraram-se prejudicados
e 70,5% não estudavam por ocasião do início da sintomatolo-
gia. Após a operação, todos os que estudavam consideraram
que seu aproveitamento escolar melhorou. A doença melhorou
o relacionamento familiar em 20,5% dos casos e prejudicou
em 13,6 %. O relacionamento sexual permaneceu inalterado em
63,6% e prejudicado em 36,4%. A operação melhorou o de-
sempenho sexual em 20,5 % e prejudicou em 29,5 %. O lazer foi
prejudicado em 81,8% dos doentes pela doença, caindo para
22,7% após a operação. Dos 44 doentes, 43 concordariam em
serem operados novamente. Conclusões: A doença inflamató-
ria intestinal é responsável por piora da qualidade de vida re-
presentada pelo desempenho escolar, laborativo, sexual e ati-
vidades de lazer. O único aspecto que melhorou foi o relaciona-
mento familiar. A operação melhorou a qualidade de vida em
todos os aspectos da maioria dos doentes. Apesar da melhora
da capacidade laborativa, estes doentes foram discriminados
em relação a obtenção de emprego.
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